ประกาศสถาบันราชานุกูล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------ด้วยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น
อาศัยอานาจตาม คาสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
สุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
สถำบันรำชำนุกูลมีตำแหน่งว่ำง ๔ ตำแหน่ง
๑.๑ นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
จานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
ขอบข่ำยงำนที่ปฏิบัติ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)
๑.๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
จานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
ขอบข่ำยงำนที่ปฏิบัติ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)
๑.๓ นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานทั่วไป
จานวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
ขอบข่ำยงำนที่ปฏิบัติ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็น ผู้ มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อจิ ต ฟั่ นเฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒/หมายเหตุ...

-๒๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ดังรายละเอียดแนบท้าย
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอานวยการ ชั้น ๓
สถาบันราชานุกูล ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวนตาดา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript Of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร พร้อมสาเนาอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร
ได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไ ด้รับอนุมั ติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน
กรณีที่ชื่อ–นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ สมั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลัก ฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิส มัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรนนะและกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ
สถาบันราชานุกู ล จะประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิทธิ เข้ารับ การประเมินสมรรถนะ และก าหนดวั น เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ป้า ยประชาสัมพันธ์ ตึ กอานวยการ ชั้น ๑
สถาบันราชานุกูล หรือ www.rajanukul.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด(ดังรายละเอียดแนบ
ท้าย)
สถาบันราชานุกูล จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนก่อนและผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป
๓/๖.เกณฑ์...

-๓๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
(๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สถาบันราชานุกูล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ตึกอานวยการ ชั้น ๑ สถาบันราชานุกูล และ www.rajanukul.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สถาบันราชานุกูลกาหนด
๙. แผนกำรดำเนินกำรสอบ
ขั้นตอน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กิจกรรม
เผยแพร่ข่าวการรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผ่าน
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างประปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายวิศรุต ขาวลิขิต)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ดำเนินกำร
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ –
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักรำชกำร
สถำบันรำชำนุกูล
ตำแหน่ง นักจิตวิทยำคลินิก กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ประเมิน สารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา
อธิบาย ทานายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิต ในระดับเบื้องต้น
(๒) ให้การปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการใน
ระดับเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม
(๓) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๔) รวบรวม ศึกษา ข้อมูล งานวิจัย ด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
(๕) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติง าน ทางจิตวิทยา เสนอผู้บังคับบัญ ชา เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงาน
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
(๒) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทาแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ค่ำตอบแทน
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คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยา ในทางที่ส่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
สมรรถนะ
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไป
ทดสอบความรู้เฉพาะตาแหน่ง
๒. ประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-----------------------------

วิธีกำรประเมิน
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักรำชกำร
สถำบันรำชำนุกูล
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยามากที่สุด
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพ
การใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(๔) เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
(๕) เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทางานได้
อย่างถูกต้องแม่นยา และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่
ซับซ้อนเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานมากที่สุด
(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรง
ตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้
ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของ
หน่วยงาน
(๙) ดูแล/ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มผู้ใช้
(๑๐) ดูแล/ปรับปรุง/พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
(๑๑) ดูแล/ปรับปรุง/พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ และร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
(๒) วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ของน่วยงาน

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ปรับปรุง/พัฒนา และจัดทาคู่มือระบบ และคู่มือผู้ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(๒) ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู ้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนาระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใน
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่ำตอบแทน
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คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทาง
คอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ทดสอบความรู้ทั่วไป
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Programming
Database Computer System Operation
System
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การสื่อสารโดยการพูด
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔. การมีมนุษยสัมพันธ์/การประสานงาน

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียนและปฏิบัติ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

******************************

รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร
สถำบันรำชำนุกูล
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ศึกษา ค้ นคว้า วิเคราะห์ วิจั ย ส ารวจ รวบรวม ข้ อมูลทางวิ ชาการเบื้ องต้นที่ไ ม่ซั บซ้ อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคแลภัยสุขภาพ
และการฟื้ นฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่ งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขภาพ การสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบัง คับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริ มสร้างระบบการ
สาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข
เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่ อนามาใช้ในการปฏิ บัติงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
(๔) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์ความว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขภาพ และ
จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพ่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ
ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยว
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่ง แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๗) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี
(๘) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะสมแก่การนาไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปแอ
ย่างราบรื่น
(๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงานเพื่อเป็น
ความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(๓) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แด่บุคคลภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการ
เรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
(๔) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในฟื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง
ปัจจุบัน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สมรรถนะ
๑. ทดสอบความรู้ทั่วไป
๒. ทดสอบความรู้เฉพาะตาแหน่ง
๓. ประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
---------------------------

วิธีกำรประเมิน
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์

